














 

 

 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ أ / محمد محمود

  

  

  

  

  

 

 ....... التاریخیةتسمي زیارة اآلثار القدیمة والمتاحف المتخصصة بالسیاحة............. 

 ......... تاریخیةتعد زیارة المساجد والكنائس التاریخیة سیاحة............ 

  ترفیھیةإلي اإلستمتاع بالمناظر الطبیعیة الخالبة سیاحة .......السیاحة التي تھدف........ 

 ........ بالشعاب المرجانیة األحمرتمتاز سواحل البحر ......... 

 ...... السفاريالتجول في الصحاري المصریة صورة من صور السیاحة.......... 

 ..... الغردقة...... وعلي البحر األحمر مدینة .......اإلسكندریةمن المدن الساحلیة علي البحر المتوسط......... 

 ........... ریاضیةزیارة شرم الشیخ لممارسة ریاضة الغوص سیاحة............... 

 .......... الطبیةالدفن بالرمال الساخنة في الوادي الجدید صورة من صور السیاحة.......... 

 ......... في محافظة أسوان سالوجاتوجد محمیة ............ 

 ......... الصحراء البیضاءمن المحمیات الطبیعیة في الوادي الجدید محمیة............ 

 ........ البیئیةزیارة المحمیات الطبیعیة في مصر أحد نماذج السیاحة............ 

 ......... مصر ........... للسائح التعرف علي معظم مدن النیلیةتتیح السیاحة 

 ........ الریاضیةالسیاحة القائمة علي استضافة البطوالت الریاضیة تسمي............ 

 ..... ریاضیة........ و ........ترفیھیة........ و ........ثقافیةمن أنواع السیاحة حسب الغرض منھا........ 



 

 

 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ أ / محمد محمود

 ........ الصحراء البیضاء................ ومحمیة ..سالوجامن المحمیات الطبیعیة في مصر محمیة ..........

 ..........وادي الحیتانومحمیة .......

 ....... عیون موسي....... كما في منطقة .........المیاة الكبیرتیةتنتشر السیاحة الطبیة حیث وجود.......... 

 ......... شیخشرم ال........ ومدینة ..........اإلسكندریةتنتشر سیاحة الشواطئ بكل من مدینة........... 

 ....... تركي......... وھو من أصل ........بغدادنشأ أحمد بن طولون في مدینة.......... 

 ......... ا عن والیھا التركي ً ا علي مصر نائب ً  ..........بایكباكجاء أحمد بن طولون والی

 .......... العباسیةاستقل أحمد بن طولون عن الدولة............ 

  الجسورطولون بالزراعة وحفر الترع والقنوات وأقام .......اھتم احمد بن............ 

 .......... القطائعبني أحمد بن طولون مدینة............. 

 ........ لعالج المرضي البیمارستانأنشأ أحمد بن طولون ........ 

 ....... تركيمحمد بن طغج اإلخشید من اصل......... 

 ....... الملكاإلخشید كلمة تعني......... 

 ........ الفاطمیةتولي محمد بن طغج اإلخشید حكم مصر لشجاعتھ في صد ھجمات الدولة.......... 

 ........ الغطاسحرص محمد بن طغج اإلخشید علي اإلحتفال باألعیاد المسیحیة كعید........... 

 ....... محمد بن طغج اإلخشیدتنسب الدولة اإلخشیدیة إلي مؤسسھا....... 

 لفتح مصر جوھر الصقليرسل المعز لدین هللا جیشا بقیادة ........أ ........ 

 ........ ا باسم ً  ...........الجامع األزھرأنشأ جوھر الصقلي جامع

 ......... المعز لدین هللا الفاطميأول الخلفاء الفاطمیین في مصر ھو الخلیفة.......... 



 

 

 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ أ / محمد محمود

  إلي القاھرة المغربالفاطمیة من ......نقل المعز لدین هللا الفاطمي مقر الخالفة ........ 

 .......... الفاطمیةتم تأسیس مدینة القاھرة في عھد الدولة.......... 

 ........ زویلةمن أشھر أبواب القاھرة باب............ 

 ....... المغرب....... والحجاز وبالد ........الشامشملت الدولة الفاطمیة مصر و........ 

 النیروز......... و ........الغطاسفاطمیون باألعیاد المسیحیة مثل عید .......احتفل ال......... 

 ........... عظیما تفوق بھ علي أسطول الدولة ً  ............البیزنطیةأنشأ المعز لدین هللا الفاطمي أسطوال

  

  

    

    ................ السیاحة القائمة علي زیارة اآلثار المصریة ھي سیاحة 

 ـ بیئیة ٤                         ـ ریاضیة   ٣                          ـ عالجیة ٢                      ثقافیة ـ١

 ................ تعد زیارة مدینة األقصر أحد أنواع السیاحة 

 ـ العالجیة ٤                           ـ الثقافیة  ٣                        ـ الترفیھیة ٢                 الریاضیة ـ١ 

   ............. زیارة السیاح للمدن الساحلیة تعد سیاحة 

  ـ ثقافیة ٤                           ـ ترفیھیة  ٣                          ـ عالجیة ٢                      بیئیةـ ١ 

   ................ السیاحة القائمة علي زیارة المحمیات 

 ـ ثقافیة   ٤ـ ترفیھیة                            ٣ـ عالجیة                            ٢ـ بیئیة                       ١

   .......... زیارة السیاح لمحمیة سانت كاترین سیاحة 

 ـ ثقافیة  ٤ـ ترفیھیة                            ٣ـ عالجیة                            ٢ـ بیئیة                      ١ 

  ................ تشتھر محافظة الوادي الجدید بالسیاحة 

  ـ النیلیة  ٤ـ التاریخیة                          ٣ـ الطبیة                              ٢ـ الریاضیة                 ١ 



 

 

 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ أ / محمد محمود

 

 .......... استضافة البطوالت الدولیة نوع من أنواع السیاحة 

 ـ العالجیة  ٤ـ الثقافیة                            ٣ـ الترفیھیة                           ٢ـ الریاضیة                 ١ 

 ................. توجد محمیة سالوجا في محافظة 

 ـ الفیوم  ٤                            ـ أسوان ٣                             ـ سیناء ٢                   ـ األقصر١  

  ........... یزور كثیر من السیاح عیون موسي بھدف 

 ـ العمل  ٤                           ـ الترفیھ ٣                             ـ العالج٢                 اإلستمتاع  ـ١ 

  ............... یتم العالج بالرمال الساخنھ في 

 ـ أسوان  ٤                   ـ العین السخنھ ٣                    ـ الوادي الجدید ٢                     حلوان ـ١  

  ........... تشمل السیاحة الترفیھیة كل ما یأتي ما عدا سیاحة 

 ـ النیلیة  ٤                     ـ المھرجانات ٣                           ـ السفاري ٢                 الشواطئ ـ١  

  

 ................... أطلق لقب اإلخشید علي 

  ـ صالح الدین٤ـ محمد بن طغج                     ٣ـ أحمد بن طولون              ٢ـ المعز لدین هللا           ١

  أسس ................. مدینة القطائع 

  ـ صالح الدین ٤ـ المعز لدین هللا                      ٣ـ أحمد بن طولون             ٢ـ بایكباك التركي           ١

 ........................ محمد بن طغج اإلخشید من أصل 

  ـ مملوكي ٤ـ فارسي                            ٣ـ مصري                        ٢ـ تركي                      ١

  م٨٦٨نشر العدل وساعد الفقراء باألموال والصدقات ھو ............. عام 

  ـ المعز لدین هللا٤ـ أحمد بن طولون       ٣  ـ محمد بن طغج اإلخشید         ٢    ـ صالح الدین األیوبي       ١

 ................... من األعیاد المسیحیة التي حرص اإلخشیدیون علي اإلحتفال بھا 



 

 

 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ أ / محمد محمود

  م النسیم ـ ش ٤ـ عید األضحي                ٣ـ عید الغطاس              ٢ـ عید المیالد                         ١

 ..................... استقل محمد بن طغج اإلخشید عن الدولة 

  ـ األیوبیة ٤ـ الفاطمیة                      ٣ـ العباسیة                            ٢ـ األمویة                  ١

 ................. أظھر محمد بن طغج اإلخشید شجاعتھ في صد ھجمات الدولة 

  ـ األمویة ٤ـ األیوبیة                               ٣ـ الفاطمیة                ٢ـ المغولبة                     ١

  قوي .................. مركزه في مصر والشام والحجاز لإلشراف علي الحرمین الشریفین 

  هللا لدین المعز ـ٤       طولون بن أحمد ـ٣          اإلخشید طغج بن محمد ـ ٢           األیوبي الدین صالح ـ١

 ................... فتح الفاطمیون مصر في عھد الخلیفة 

  ـ الحاكم بأمر هللا٤ـ المعز لدین هللا           ٣ـ المنتصر با                     ٢ـ الواثق با                  ١

  جدیدة لمصر عرفت بإسم .....................م عاصمة ٩٦٩أنشأ جوھر الصقلي عام 

  ـ دمنھور ٤ـ رشید                    ٣ـ اإلسكندریة                        ٢ـ القاھرة                       ١

 .................. وضع أساس مدینة القاھرة القائد 

  ـ جوھر الصقلي٤ـ عقبة بن نافع            ٣            ـ عمرو بن العاص    ٢ـ خالد بن الولید                   ١

  أحاط جوھر الصقلي مدینة القاھرة بسور جعل لھ .................. أبواب 

  ـ تسعة ٤ـ ثمانیة                         ٣ـ سبعة                           ٢ـ ستھ                          ١

 ر الخالفة الفاطمیة من المغرب إلي القاھرة نقل ................. مق 

  ـ المستنصر با٤ـ الحاكم بأمر هللا               ٣ـ العزیز با                   ٢ـ المعز لدین هللا                ١

  



 

 

 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ أ / محمد محمود

  أمر ................. بتأسیس مدینة القاھرة 

  هللا بأمر الحاكم ـ٤           هللا لدین المعز ـ٣                     با المنتصر ـ٢                  با الواثق ـ١

 .................... أشھر مساجد مصر في العصر الفاطمي جامع 

  ـ السلطان حسن٤ـ قالوون                      ٣ـ األزھر                        ٢ـ عمرو بن العاص                 ١

  هللا لدولتھ بعد قدومھ إلي مصر بالد الشام و ......................ضم المعز لدین 

  ـ لیبیا  ٤ـ الحجاز                        ٣ـ المغرب                ٢ـ النوبھ                                   ١

 ...................... اتسعت دولة المعز وإمتدت حتي سواحل المحیط 

  ـ الھندي ٤ـ األطلنطي                      ٣ـ القطبي                               ٢              ـ الھادي    ١

 ........................ إرتبط فانوس رمضان في مصر بزمن الدولة 

  ـ الطولونیة٤                     ـ الفاطمیة٣ـ اإلخشیدیة                            ٢ـ األیوبیة                 ١

  امتدت الدولة الطولونیة إلي ................... غربا 

  ـ بالد النوبة٤ـ بالد الشام                   ٣ـ إقلیم برقة                           ٢ـ بالد الحجاز            ١

 ...................... ظھرت الدول المستقلة في العصر 

  ـ الفاطمي ٤ـ العباسي الثاني                 ٣ـ العباسي األول                  ٢ألموي                ـ ا١

 .................... من الدول التي استقلت تماما عن الخالفة العباسیة ولم تعترف بھا 

  ـ الدولة األمویة٤ـ الدولة الفاطمیة             ٣ـ الدولة اإلخشیدیة            ٢ـ الدولة الطولونیة            ١

 استعان الخلفاء ................. بعناصر غیر عربیة مثل الفرس واألتراك 

  ـ الراشدین٤ـ الفاطمیین                         ٣ـ العباسیین                    ٢ـ األمویین                    ١



 

 

 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ أ / محمد محمود
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